Hund: Valpen (innkalling)
Noe av det viktigste du kan lære valpen er å komme når du roper. Her er det lurt å begynne tidlig.
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Beskrivelse av oppdraget
I denne oppdragsserien finner du mange ulike oppdrag om å oppdra en valp, ha daglig ansvar
for hunden, konkurranser og brukshund. Du som velger hund som 4H-prosjekt har et fint 4Hår foran deg. Det er morsomt og givende å stelle en hund, men det er også krevende og
ansvarsfullt. Du vil få glade og slitsomme dager sammen med en trofast venn, hunden.
Dette er en serie om valp. For å ha et prosjekt om valp, kan du også velge disse oppdragene:
Hund: Valpen (startfasen)
Hund: Valpen (renslighet)
Hund: Valpen (sosialisering og miljøtrening)
Hund: Valpen (sitt og dekk)
Hund: Valpen (helse og stell)
Du kan også ha et prosjekt om hund og kan velge fritt mellom alle oppdrag tagget med
"hund".
I dette oppdraget skal du øve sammen med valpen på innkalling og at den kommer når du roper
navnet dens.
Når valpen er liten vil den være så avhengig av deg at den kommer ikke til å stikke av. Valpens
avhengighet er noe du kan benytte deg av i innkallingen. Ros valpen hver gang den kommer frivillig
bort til deg. Det er flere tips for hvordan du kan begynne opplæringen. Øk gradvis, og husk at det skal
alltid være en en positiv opplevelse for valpen å komme til deg.
Innkalling er viktig å lære valpen for at du skal kunne stole på den, men også fordi det er viktig i ulike
aktiviteter som jakt og lydighet. Det å lære valpen å komme på kommando kan være vanskelig.
Derfor er dette noe du må jobbe mye med.
Dette kan du gjøre:

Ros valpen hver gang den kommer frivillig bort til deg.
Begynn et sted med lite bakgrunnsforstyrrelser.
Du kan gjemme deg og rope på valpen med den kommandoen du har valgt å bruke.
Når den begynner å forstå kommandoen kan du øke vanskelighetsgraden med mer
bakgrunnsforstyrrelser.
Som belønning kan du bruke en leke valpen din liker og/eller godbiter.
Ikke bare kall inn valpen når den må komme, men også bare for å gi den en kos.
Lykke til!

